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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

„Služby zam ěstnávání bývalých uživatel ů návykových látek v ČR ve srovnání 

s obdobnými službami v Rakousku a Skotsku“ – Št ěpán Veis 

 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou služeb zaměstnávání 

specifické skupiny, kterou jsou bývalí uživatelé nelegálních návykových látek (nyní 

abstinující) v ČR v porovnání s obdobnými službami v Rakousku a Skotsku. Štěpán 

Veis využil ve své diplomové práci své zkušenosti z působení pracovního poradce 

v občanském sdružení SANANIM v projektu Pracovní a sociální agentury, který se 

zaměstnáváním bývalých uživatelů návykových látek zabýval. Rovněž využil 

poznatky ze svých stáží v Rakousku a Skotsku. 

 

Za cíl své diplomové práce si Štěpán Veis stanovil představit možné přístupy 

k zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek a ukázat možnosti rozvoje 

těchto služeb v ČR na základě komparace tří úspěšných  projektů. 

 

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce obsahuje celkem 35 

položek včetně internetových zdrojů, z toho 11 cizojazyčných zdrojů. Součástí práce 

je příloha obsahující statistické ukazatele klientů / frekventantů výše zmíněných 

projektů. 

 

Diplomovou práci Štěpán Veis logicky strukturoval celkem do sedmi tematických 

kapitol. Podrobnější struktura práce napomáhá orientaci ve zpracované problematice. 

Autor v prvních třech kapitolách zaměřil pozornost na trh práce, na skupinu bývalých 

uživatelů návykových látek a jejich sociální reintegraci a na jejich uplatnitelnost na 

trhu práce v ČR z jejich pohledu a z pohledu pracovníků léčebných zařízení. 

Navazující čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány pohledu zaměstnavatelů na bývalé 



uživatele návykových látek a možnosti bývalých uživatelů získat zaměstnání na trhu 

práce v ČR. Šestá kapitola popisuje tři již výše zmíněné projekty jako příklady služeb 

zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek. V poslední sedmé tematické 

kapitole autor jednotlivé projekty porovnává – jejich specifika, související statistické 

ukazatele a v poslední podkapitole uvádí svá doporučení k rozvoji těchto služeb 

v ČR.  

 

Diplomovou práci Štěpána Veise považuji za zdařilou. Téma práce je ojedinělé a 

vzhledem ke své závažnosti je jeho zpracování přínosné. Kvalitě práce bezesporu 

napomohly autorovy pracovní zkušenosti a zájem o danou problematiku. Práce je po 

obsahové stránce dobrým informačním zdrojem. Text je napsán kultivovaným 

jazykem. K formální stránce práce zásadní připomínky nemám. 

 

Předloženou diplomovou práci Štěpána Veise doporučuji k přijetí k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 13. června 2011 
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